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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1248
Поделение: ________
Изходящ номер: 3-0400-93 от дата 13/04/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Район „Северен”- Община Пловдив
Адрес
бул. Цар Борис ІІІ Обединител № 22а
Град
Пощенски код
Страна
Пловдив
4000
Р България
Място/места за контакт
Телефон
Район „Северен”- Община Пловдив 032 901167
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Гергана Белова
E-mail
Факс
plovdiv_severen@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
severen. bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.severen.bg/plovdiv/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=18&
Itemid=194

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
“Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с
увреждания на територията на район „Северен” – община Пловдив,
във връзка с изпълнение на Проект: BG05M9OP001-2.002-0223-C001 „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси””
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
34114000
Осн. предмет
УНП: 9d759afd-580b-44fd-a32e-6cc2c256dbe5

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е 65 000.00
(шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС, съответно - 78 000.00 лв.
(седемдесет и осем хиляди лева) с ДДС
Прогнозна стойност
(в цифри): 78000 Валута: BGN
Място на извършване
Община Пловдив - Район “Северен” адрес: бул. „ Цар Борис III
Освободител” 22 А

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и
представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл.101
"в" от ЗОП и настоящата покана . Участниците следва да проучат
внимателно и да спазват всички изисквания, които се съдържат в
настоящата покана, документацията и приложенията към нея,
публукувани на профила на купувача на интернет адрес:
www.severen.bg/.
2.Специализирано транспортно средство трябва да е ново
неупотребявано и да съответства напълно на техническите и
експлоатационни характеристики, посочени в техническите
характеристики и да отговаря на всички стандарти и документи,
касаещи качеството, екологията и безопасността, валидни в
страните от Европейския съюз.
3. В цената на МПС следва да са включени всички разходи за
сертификация на превозното средство и за издаване на
„Удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно
средство” от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Автомобилът се издава с посоченото удостоверение, въз основа на
което се регистрира в КАТ. В цената да са включени и всички
разходи за регистрация на превозното средство.
4. МПС следва да бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от
Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник,
аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се
придружава от необходимите за регистрацията му документи,
гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за
експлоатация на български език.
5. МПС трябва да е маркирано съгласно правилата за публичност
и информиране за финансовата подкрепа от ЕС. Автомобилът следва
да отговаря на всички изисквания за движение по пътната мрежа на
Република България;
6. Придружителни документи: Доставката на МПС следва да бъде
придружено от следните документи:
- Сервизна книжка – на български език;
- Инструкция за експлоатация на доставения/ите автомобил/и на
български език.
- Приемо-предавателен протокол, гаранционна карта, договор за
обслужване и
сертификати за качество или еквивалент;
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1.Брой места: не повече от осем места за сядане в допълнение към
мястото на водача;
2.Двигател: дизел;
3.Вид предавателната /скоростна/ кутия: минимум 6-степенна
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механична скоростна кутия;
4.Мощност на двигателя: над 120 к.с.;
5.ABS - Антиблокираща система на спирачките;
6.Дискови спирачки на предна и задна ос;
7.Имобилайзер;
8.Триточкови колани за всички седалки;
9.Климатроник;
10.Остъкление на пътническата част;
11.Висок покрив
12.Пълноразмерно резевно колело
13.Норма на екологичност – минимум Euro 5 (съответствие с
европейските стандарти за емисии) или еквивалент;
14.Плъзгаща врата отдясно;
15.Износоустойчиво подово покритие;
16. Усилена подова конструкция за фиксиране на инвалидни
колички;
17.Специализирано сертифицирано оборудване за 1 бр. инвалидни
колички:
18.Специализирани лайсни на пода за подреждане на 1 бр.
инвалидни колички;
19.Колани за закрепване на инвалидна количка към пода – комплект
за 1 бр;
20.Инерционен триточков колан – комплект за 1 бр. инвалидни
колички;
21.Полуавтоматична електро – хидравлична алуминиева платформа,
вътрешно разположена при задните врати, с товароподемност
минимум 150 кг.;
22.Предпазна въздушна възглавница за водача и спътника;
23.Общо тегло на автомобила до 3.5 тона, да се управлява с
шофьорска книжка категория „В”;
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база
получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). На първо
място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка
КО. Максималния брой точки, които участника може да получи е 100
точки.
1.1. Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се
изчислява по формулата:
КО = П-1 + П-2
1.2. Показатели, подлежащи на оценяване:
П-1 - Цена за доставка на МПС - 70 точки
П-2 - Срок на доставка - 30 - точки
Методиката за оценка на офертите за всяка от обособените позиции
по съответните показатели е подробно описана в Документацията
за участие, публикувана на профила на купувача на интернет
адрес : http://www.severen.bg
Срок за получаване на офертите
Дата: 25/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:30

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
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на посочения интернет адрес или друго:
Документи, които участникът следва да представи:
1.Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата,
подписан от участникът ( свободен текст);
2.Представяне на участника - Приложение № 1
3.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение № 2
4.Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП -Приложение №3
5.Декларация-съгласие от подизпълнителя, ако се предвижда
наличието на такъв от участника - Приложение №4
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при изпълнение на поръчката няма да
участват подизпълнители, участникът следва да е декларирал това
обстоятелство.
Подизпълнители – Всеки участник има право неограниченно
да ползва подизпълнители, като подизпълнителите следва да са
посочени в офертата, като трябва да отговарят на обстоятелствата
по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.
6.Техническо предложение - Приложение №5, ведно с ПОДРОБНИ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на предлаганото моторно превозно
средство, представляващи неразделна част от Техническото
предложение.
ЗАБЕЛЕЖКА:Участник, който не е приложил ПОДРОБНИ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на предлаганото от него моторно превозно
средство, към Техническото предложение /Приложение № 5/, ще бъде
отстранен от процедурата.
7. Ценово предложение - Приложение №6
ЗАБЕЛЕЖКА: В цената да са включени всички разходи за
сертификация на превозното средство и за издаване на
„Удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно
средство” от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Автомобилът се издава с посоченото удостоверение, въз основа на
което се регистрира в КАТ.
Участници, подали ценови оферти надвишаващи максималната
стойност за изпълнение на поръчката, ще бъдат отстранени от
участие.
8.Справка-Декларация /свободен текст/ за сервизната мрежа на
територията на страната, оторизирана от производителя или от
оторизиран негов представител за региона, в които попада
територията на страната.
-Минимални изисквания - участникът трябва да разполага с поне
един оторизиран сервиз на територията на гр. Пловдив.
9.Ако част от информацията от офертата има конфиденциален
характер и участникът не желае нейното оповестяване, той може да
се възползва от възможностите на чл.33 ал.4 от ЗОП.
Възложителят няма да разкрива информацията, посочена от
участниците като конфиденциална по отношение на технически или
търговски тайни, с изкл. на случаите по чл.44 и чл.73, ал.4 от
ЗОП.
Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2016г. от 10.30ч.
в заседателната зала на административната сграда на район
“Северен”, с адрес: гр. Пловдив, бул.“Цар Борис ІІІ Обединител”
№ 22а.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 25/04/2016 дд/мм/гггг
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